Utánközlések kezelése (2016. 11. 07.)

Új közlemény jellemzői
(MTMT: új, eredeti publikáció/bibliometriai értékű rekord)
Kiadásjelzések, valamint a megjelent dokumentum egyéb jellemzői, melyek alapján már új műként
kezelendő az MTMT-ben

Utánközlés jellemzői
(MTMT: "utánközlés" besorolás, nem számít bele az eredeti/teljes értékű
publikációszámba)

Megjegyzés

Kiadásjelzések, valamint a megjelent dokumentum egyéb jellemzői, melyek
alapján még utánközlésként kezelendő az MTMT-ben

Könyvek (azonos nyelven)
-

változatlan kiadás
utánnyomás
többedik kiadás
jubileumi kiadás
díszkiadás
bibliofil kiadás
számozott kiadás
Csak akkor készüljön új, utánközlés besorolású rekord, ha azonos
adathordozón, másik kiadónál, új ISBN-nel jelenik meg a könyv.

A megjelenés sorrendjét kell követni. Az első megjelenés rekordja normál besorolású, a
továbbiak utánközlések, HA készül új rekord.
(Új rekord viszont csak akkor készüljön, ha azonos adathordozón, másik kiadónál, új ISBNnel jelenik meg a könyv.)
Ugyanazon könyv különböző megjelenési formájáról nem készül új rekord. Az ISBN mezőbe
a print változat ISBN-je kerül, ha van ilyen (ha a print kiadványnak többféle változata van - pl.
keménytáblás (kötött) vagy puhatáblás (fűzött) stb. - akkor tetszőlegesen az egyik). A többi
megjelenési forma ISBN-je a megjegyzés mezőben szerepeljen a megjelenési forma
megjelölésével.
Figyelem! Itt csak az azonos nyelvű dokumentumokra vonatkozó szabályokról van szó, nyelvi
változatokat ld. lentebb.

teljesen vagy jelentősen átdolgozott, újratervezett kiadás,
adaptált, terjedelmesebb új részekkel/eredményekkel kiegészített változat

-

bővített kiadás
…-vel kiegészített kiadás
részben új kiadás

bővített kiadás
…-vel kiegészített kiadás
részben új kiadás

- új tudományos eredményt tartalmaz
- az első kiadásban nem megjelent bizonyításokat, ábrákat, definíciókat, táblázatokat, szócikkeket,
jegyzeteket, példatárak esetén új példákat tartalmaz
- új külső körülmények (pl. új törvények, rendeletek, egyéb szabályozások, követelmények, úthálózat)
megjelenése miatt új információkat tartalmaz
- változás történt a szerzők körében

- az eredeti dokumentum változatlan megjelenése mellett kiegészítő
információkat tartalmaz (pl. előszó, utószó, életrajz, bibliográfia, mutatók,
stb.)

átdolgozott kiadás
aktualizált kiadás
átalakított kiadás
korszerűsített kiadás
frissített kiadás
módosított kiadás
hatályosított kiadás

átdolgozott kiadás
átalakított kiadás
korszerűsített kiadás
átszerkesztett kiadás
módosított kiadás

- külső körülmények (pl. törvények, rendeletek, egyéb szabályozások, követelmények, úthálózat)
megváltozása miatt módosított információkat tartalmaz

Mindenképpen készül új rekord, de két eset lehetséges:
1. Kisebb bővítés, változtatás esetén az első oszlopban leírtak esetén az új megjelenés
Utánközlés besorolású.
2. A második oszlopban leírtak esetén az új megjelenés is normál (teljes értékű)
besorolást kap.
Szükség esetén a könyv tartalmi részére vonatkozó szerzői információk alapján történjen a
besorolás.

- formailag átszerkesztett
- csak nyelvtani, stilisztikai javításokat tartalmaz
Csak akkor készüljön új, utánközlés besorolású rekord, ha azonos
adathordozón, új ISBN-nel jelenik meg a könyv.

Ha csak kisebb módosításokat tartalmaz, korrektúrás javításokat, akkor ugyanaz a mű,
nem veszünk fel új rekordot.
(Új rekord csak akkor készüljön, ha azonos adathordozón, új ISBN-nel jelenik meg a könyv.)
Ugyanazon könyv különböző megjelenési formájáról nem készül új rekord. Az ISBN mezőbe
a print változat ISBN-je kerül, ha van ilyen (ha a print kiadványnak többféle változata van - pl.
keménytáblás (kötött) vagy puhatáblás (fűzött) stb. - akkor tetszőlegesen az egyik). A többi
megjelenési forma ISBN-je a megjegyzés mezőben szerepeljen a megjelenési forma
megjelölésével.
Ha új rekord készül, akkor két eset lehetséges:
1. Az első oszlopban leírtak esetén az új megjelenés is normál (teljes értékű) besorolást
kap
2. Kisebb bővítés, változtatás esetén az első oszlopban leírtak alapján az új megjelenés
Utánközlés besorolású
Szükség esetén a könyv tartalmi részére vonatkozó szerzői információk alapján történjen a
besorolás.

javított kiadás

javított kiadás

- a bővített kiadásnál leírt jellemzők

- szerzői v. kiadói figyelmetlenség v. sajtóhiba miatt újra kiadott dokumentum
- csak nyelvtani, stilisztikai javításokat tartalmaz
Csak akkor készüljön új, utánközlés besorolású rekord, ha azonos
adathordozón, új ISBN-nel jelenik meg a könyv.

Utánközlés esetén a hibátlan, teljes mű kapja meg az első közlésnek járó besorolást, a
valójában korábban megjelent hibás dokumentum legyen az utánközlés.

Cikkek, tanulmányok
-

Másodközlés
- teljes terjedelmében az eredetivel megegyező közlemény újabb
megjelenése, általában másik folyóiratban vagy szerkesztett kötetben

-

Párhuzamos közlés
- ugyanazon publikáció közzététele két vagy több nyelven, melyek egymástól
fizikailag elkülöníthetően jelentek meg

- új tudományos eredményt tartalmaz
- az első közlésben nem megjelent bizonyításokat, ábrákat, definíciókat, táblázatokat tartalmaz
- új külső körülmények (pl. új törvények, rendeletek, egyéb szabályozások, követelmények, úthálózat)
megjelenése miatt új információkat tartalmaz

Alapértelmezés szerint az időben először megjelenő mű normál besorolású, az időben
későbbi megjelenés utánközlés besorolású az MTMT-ben.
Amennyiben ezzel az összes szerző egyetért, lehetőség van arra, hogy az időben későbbi
megjelenésű mű legyen normál, a korábbi utánközlés besorolású az adatbázisban. Ha
ebben nincs egyetértés a szerzők között, akkor az alapértelmezés lép életbe, az időrend
válik meghatározóvá, vagyis az első megjelenés kaphatja csak meg a normál besorolást.
Nem minősül utánközlésnek, ha ugyanazon kötetben jelenik meg két vagy több nyelven a
publikáció. Ebben az esetben egy MTMT rekord rögzíthető, több nyelv megadásával.
Rugalmasan kezelhető, hogy két v. több megjelenés esetén melyik rekord legyen
magasabb besorolású az MTMT-ben, a megjelenés idejétől függetlenül. (Ha egyébként
utánközlésről van szó.)

Szükség esetén a könyv tartalmi részére vonatkozó szerzői információk alapján történjen a
besorolás.

Saját mű fordításai
- csak átírt vagy újraírt tartalom esetén

x nyelvű kiadás/közlés Y nyelvű változata
- szakfordítás többlettartalom nélkül
- szakfordítás a fordításra vonatkozó kisebb megjegyzésekkel

Számítógépes program
Az eredetitől eltérő hardver környezetre vagy operációs rendszerre tervezett, újraírt program

Jelölés: A besorolás alapját képező ismérv, a megjegyzés mezőbe írandó.

-

Alapértelmezetten a nyelvi változat (fordítás) az eredeti nyelvű közlemény változatlan
tartalmú szakfordítása, nem számít újabb műnek, utánközlésként kezelendő. Átírt vagy
újraírt tartalom esetén, ha azt az adott tudományterület követelményrendszere megengedi,
az új nyelvi változat eredeti közleményként rögzíthető. Az adminisztrátor szükség esetén a
szerzőtől kapott információk alapján dönt a besorolásról.

